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Προς 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 

 
 
             

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την ανάδειξη αναδόχου που θα 

αναλάβει και θα διοργανώσει την υλοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής διάρκειας 

τεσσάρων (04) ημερών στην Κέρκυρα». 

ΣΧΕΤ: Υ.Α 12928/Γ2 (ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/ 02-12-2011)  . «ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Υ.Α.220647/Δ2(ΦΕΚ4227/28-12-2016) 

 

 Το Γενικό Λύκειο Δεμενίκων προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου 

που θα αναλάβει και θα διοργανώσει την υλοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής  της 

περιβαλλοντικής ομάδας του σχολείου, στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος Π.Ε. που 

υλοποιείται την τρέχουσα σχολική χρονιά στο σχολείο, με προορισμό την Κέρκυρα. Για αυτό 

το σκοπό, η Διεύθυνση του σχολείου καλεί τα ταξιδιωτικά γραφεία που ενδιαφέρονται, να 

καταθέσουν προσφορές σύμφωνα με τις Υ.Α. 129287/Γ2, άρθρο 14 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-

12-2011) και Υ.Α.220647/Δ2(ΦΕΚ4227/28-12-2016). 

 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά 

προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  

ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Από 25 έως 33 μαθητές/μαθήτριες. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΤΡΕΙΣ (03) 

Υπεύθυνη Προγράμματος ΠΕ: Φωτεινή Δημακοπούλου  

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 27/4/2017 ΠΕΜΠΤΗ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)–ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 

30/04/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ. 

 

mailto:lyk-deme@sch.gr


Οι προδιαγραφές που ορίζονται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (απαιτήσεις προσφοράς) 

είναι οι ακόλουθες: 

 

Α) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

1) Η μετακίνηση των μαθητών και συνοδών καθηγητών θα είναι χερσαία και θαλάσσια. Το  

προσφερόμενο όχημα να διαθέτει τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 Άριστη εσωτερική και εξωτερική κατάσταση σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

προδιαγραφές του ΚΤΕΟ 

 Σφυράκια θραύσης  κρυστάλλων εντός του λεωφορείου 

 Κλιματισμό-Ζώνες ασφαλείας-Μικροφωνική εγκατάσταση 

 Επαρκή χώρο για εναποθήκευση αποσκευών-Φαρμακείο 

 Βασικά εργαλεία επισκευής/συντήρησης και εφεδρικό τροχό 

 Άδεια κυκλοφορίας εκδόσεως 2000 και μεταγενέστερη 

 Πρόσφατο και σε ισχύ ΚΤΕΟ 

 Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών 

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (για αστική ευθύνη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) 

  Οι οδηγοί να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης Δ΄ κατηγορίας σε ισχύ και εμπειρία 

τουλάχιστον 5 ετών. 

 

Β) ΔΙΑΜΟΝΗ 

 Οι προδιαγραφές που ορίζονται για τη διαμονή εκπαιδευτικών και μαθητών είναι οι 

ακόλουθες: 

 Διαμονή σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα, τουλάχιστον τριών (3) αστέρων. 

Αποκλείονται ενοικιαζόμενα δωμάτια ή ξενώνες ή άλλου τύπου κατάλυμα. 

Αποκλείονται τα πολυόροφα ξενοδοχεία. 

 Οι χώροι που θα προσφερθούν για τη διαμονή μαθητών και εκπαιδευτικών θα 

πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους 

ασφάλειας και υγιεινής. Ειδικότερα θα πρέπει να έχουν απαραίτητα θέρμανση, 

ζεστό νερό, μπάνιο εντός των δωματίων και να προσφέρουν υποχρεωτικά 

πρωινό(μεσογειακό-παραδοσιακό) εντός της μονάδας. Δεν θα γίνουν δεκτές 

προσφορές που προτείνουν τη κατάτμηση των μαθητών σε διαφορετικά 

καταλύματα, ακόμα και αν είναι όμορα. Επίσης να προσφέρεται από το  κατάλυμα 

δυνατότητα σύνδεσης με Internet.  

 Θα πρέπει να διατεθούν  κλίνες για τη διαμονή των μαθητών σε δωμάτια δίκλινα ή 

τρίκλινα, που να διαθέτουν κανονικά κρεβάτια. Επίσης θα πρέπει να διατεθούν 3 

κλίνες για τους εκπαιδευτικούς σε μονόκλινα δωμάτια. 

 Οι διανυκτερεύσεις ορίζονται σε δύο (3). 

 Η λειτουργία της reception  να είναι σε 24ωρη βάση.  

 Η μονάδα να διαθέτει σύστημα πυροπροστασίας. 



 Η μονάδα να βρίσκεται πλησίον Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας και στην περιοχή να 

υπάρχει φαρμακείο. 

 Στην μονάδα που θα προταθεί να μην φιλοξενούνται άλλα πρόσωπα και  το 

κατάλυμα να μην διαθέτει παραπάνω από 35 δωμάτια. 

 Κάθε τουριστικό γραφείο  θα προτείνει έως  δύο καταλύματα, για την 

αποτελεσματικότερη έρευνα, αξιολόγηση και διασταύρωση στοιχείων από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης Προσφορών. Τα καταλύματα να έχουν βαθμολογηθεί τουλάχιστον με 8,0 

στις σχετικές ιστοσελίδες. 

 Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδρομής και θα μετακινείται  

σύμφωνα με τις εντολές του αρχηγού της εκδρομής και με βάση το πρόγραμμα και τις 

ιδιαίτερες ανάγκες μαθητών και καθηγητών. 

 

Γ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

 Ο διοργανωτής βάσει του Π.Δ. 339/1996 να είναι ασφαλισμένος για αστική 

επαγγελματική ευθύνη. Υποχρεούται  πριν την τελική κατακύρωση εκδρομής στο γραφείο , 

να καταθέσει στο σχολείο όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη 

σύμβασης αστικής επαγγελματικής  ευθύνης σε ισχύ. Στη συνέχεια το σχολείο θα 

διασταυρώσει μέσω του ΗΑΤΤΑ την ύπαρξη σε ισχύ σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής 

ευθύνης για τη συγκεκριμένη εκδρομή, με τις ελάχιστες προβλεπόμενες από τη νομοθεσία 

καλύψεις. Συγκεκριμένα α)κάλυψη αστικής ευθύνης από λάθη και παραλείψεις του 

τουριστικού γραφείου κατά την άσκηση του επαγγέλματός του με νομίμως λειτουργούσα 

στην Ελλάδα  ασφαλιστική εταιρεία. Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει τυχόν αξιώσεις του 

καταναλωτή , οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της 

σύμβασης και β) σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του τουριστικού γραφείου 

κάλυψη, πέραν των αξιώσεων, της υποχρέωσης επιστροφής των καταβληθέντων και της 

επιστροφής της περιβαλλοντικής ομάδας και αφού ελεχθούν θα γίνει η τελική κατακύρωση 

στο γραφείο που αρχικά επιλέχθηκε. Διαφορετικά η επιλογή ακυρώνεται. Σε περίπτωση που 

ο σύνδεσμος δεν επιβεβαιώσει την ύπαρξή της, η προσφορά απορρίπτεται. 

 

Δ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ-ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

Η  περιβαλλοντική επίσκεψη θα καλύπτεται από ασφάλεια ατυχήματος για τους 

συμμετέχοντες μαθητές και καθηγητές. Ειδικότερα, θα πρέπει να καλύπτει τον κάθε 

συμμετέχοντα, σε περίπτωση ατυχήματος, με τα εξής όρια: μέχρι 150 ευρώ για 

φαρμακευτική και ιατρική περίθαλψη, μέχρι 6.000 ευρώ για μόνιμη ολική ανικανότητα και 

μέχρι 6.000 ευρώ για θάνατο.  

Ε) ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ το ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ 

και είναι υποχρεωμένο να το καταθέσει με την προσφορά του. 

ΣΤ)  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία . 



Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στο σχολείο, σε κλειστό 

φάκελο από 7/3/2017, ημέρα Τρίτη έως 13/03/2017 ,ημέρα Δευτέρα έως 10:00μ.μ.. Η 

αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 13/03/2017 ώρα 10:30 π.μ.  

Με κάθε προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο κατατίθεται απαραιτήτως 

 1) το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, 

 2) αντίγραφα όλων των απαραιτήτων εγγράφων του οχήματος και του οδηγού, 

 3) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη καταλύματος ότι πληροί τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται με την παρούσα, 

4) υπεύθυνη δήλωση που να βεβαιώνει την επικοινωνία και τη διαθεσιμότητα του με την 

ξενοδοχειακή μονάδα, την διαθεσιμότητα και την ύπαρξη όλων των απαιτήσεων που 

ορίζονται με τη παρούσα. 

 Στην προσφορά (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) υποχρεωτικά θα καταγράφονται η 

Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η τελική 

συνολική τιμή της προφοράς και η επιβάρυνση ανά μαθητή.  

3. Αξιολόγηση προσφορών :Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση 

που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους στάδια:  

 

1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών  

 

2. Έλεγχος  

 

3. Αξιολόγηση προσφοράς  

 

4. Επιλογή αναδόχου  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται, 

εάν σ΄ αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν 

τις προσφορές τους, σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους:  

α) προσωπικά ή με εκπρόσωπο στο ενδιαφερόμενο σχολείο  

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο  

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη . 

Ζ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ    

ΠΕΜΠΤΗ 27/4/2017 

 06:30 π.μ. αναχώρηση απ΄το χώρο του σχολείου 

 ενδιάμεσες στάσεις(Αμφιλοχία κ.λ.π) για ξεκούραση 

 άφιξη στην  Ηγουμενίτσα , επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Κέρκυρα 

περίπου 13:00 μ.μ. 



 άφιξη στη Κέρκυρα περίπου 15:30-μεσημεριανό φαγητό και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο περίπου 17:00 

 απογευματινή βόλτα στο κέντρο της Κέρκυρας και έξοδος για βραδινό φαγητό 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -28/04/2017 

 08:00 π.μ. πρωϊνό ξύπνημα και πρωϊνό στο ξενοδοχείο. 

 10:00 αναχώρηση για Παλαιοκαστρίτσα -επίσκεψη στο μοναστήρι της 

Παναγίας της Παλιοκαστρίτσας και υλοποίηση δράσεων 

 Μεσημεριανό φαγητό στην πόλη της Κέρκυρας και επιστροφή στο 

ξενοδοχείο περίπου 16:00 μ.μ. 

 Απογευματινή βόλτα στη πόλη της Κέρκυρας- υλοποίηση δράσεων σχετικά 

με τα αξιοθέατα της πόλης  και έξοδος για φαγητό 

ΣΑΒΒΑΤΟ-29/04/2017 

 08:00 π.μ. πρωϊνό ξύπνημα και πρωϊνό στο ξενοδοχείο. 

 10:00 αναχώρηση για Κανόνι-Ποντικονήσι-Παναγία Βλαχέρνα-Μον Ρεπό-

Αχίλλειον.  

 Μεσημεριανό στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο περίπου 15:00 μ.μ. 

 Έξοδος για βραδινό φαγητό και διασκέδαση.  

ΚΥΡΙΑΚΗ-30/04-2017 

 08:00 π.μ. πρωϊνό ξύπνημα και πρωϊνό στο ξενοδοχείο.09:00 αναχώρηση 

για επιστροφή. 

 Άφιξη στην Ηγουμενίτσα περίπου 11:00 και αναχώρηση για Λύχνο και 

Πάργα. Μεσημεριανό στην Πάργα και αναχώρηση για Πάτρα. Ενδιάμεσες 

ολιγόλεπτες στάσεις και άφιξη στο χώρο του σχολείου περίπου 21:00 μ.μ.                                                         

Παρακαλούμε οι υπεύθυνοι των γραφείων να μην επικοινωνούν με τη σχολική μονάδα, 

παρά μόνο εάν χρειάζονται πληροφορίες  που δεν αναφέρονται στη παρούσα προκήρυξη και 

είναι αναγκαίο να δοθούν διευκρινήσεις. 

                                                           

                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

                                                                      
 

Φώτιος Μαυρουδής 


